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15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  10. července 2022 
 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍPRAVU PRIMIČNÍ SLAVNOSTI 
Chtěl bych opravdu z celého srdce poděkovat všem, kdo jste se zapojili do přípravy a 
průběhu včerejší krásné primiční slavnosti. Ať vám Bůh za váš čas a námahu 
několikanásobně odplatí. 
 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Vojtěch Ryza, Lidečko 415  a Veronika Cihlářová, Fulnek-Stachovice 88 si udělí v sobotu         
23. 7. 2022 v 10:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.  
 

FARNÍ LETNÍ KINO 
Naši biřmovanci vás srdečně zvou na farní letní kino, které se uskuteční od středy 13. 7. do 
pátku 15. 7. vždy od 20:30 hodin na zahradě Pastoračního centra (v případě špatného počasí 
vevnitř). Budou se promítat tyto filmy: středa - 10 přikázání (pro děti/rodinný, kreslený 
příběh o Mojžíšovi), čtvrtek - V jednom ohni (pro manžele), pátek - Chatrč (drama). 
 

POZVÁNÍ PRO BÝVALÉ ZAMĚSTNANCE  V.D. VALAŠKA 
V neděli 24. 7. 2022 v 8:45 hod. bude v kostele ve Val. Kloboukách sloužena mše svatá za 
zemřelé a živé zaměstnance bývalého výrobního družstva Valaška. Po mši sv. se můžeme 
přemístit do Pastoračního domu a vzpomínat u kávy či čaje. Všichni jste srdečně zváni. 
 

ZÁSTUP NA NEDĚLI 17. ČERVENCE 
Tuto sobotu budu ve Šternberku oddávat svého synovce a kmotřence. Domů pojedu už ve 
čtvrtek a vrátím se další týden ve středu. V neděli mě bude zastupovat otec Pavel z Val. 
Klobouk a v týdnu otcové František a Dominik.   
 

BOHOSLUŽBY OD 10. ČERVENCE DO 24. ČERVENCE 2022 
15. neděle v mezidobí 

10. července 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Pulčín 

8:30 
 

10:30 
 

15:00 

za + rodiče, jejich + děti, příbuzné a BP pro živou 
rodinu Chovancovu 
za + manžela, + syna, + bratry, dvoje + rodiče a BP 
a ochranu PM pro živou rodinu 
mše svatá (volný úmysl) 

úterý  12. července Lidečko 18:00 za + Antonína Molka (1. výročí úmrtí) 
středa 13. července 

 
Lidečko 

Hor. Lideč 
15:00 
18:00 

pohřeb + Miroslava Zádrapu 
za + Františka Barcucha a BP pro celou živ. rodinu 

čtvrtek 14. července Lidečko 18:00 za + rodiče Karla a Ludmilu Ryzovy, + syna Karla, 
DvO a BP pro živou rodinu  

pátek 15. července 
památka sv. 

Bonaventury, biskupa 
a učitele církve 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 

16:30 
 

18:00 

na poděkování za 50 let manželství s prosbou o 
dar zdraví a BP pro celou rodinu 
za + Josefa Martinku, + Františku a Aloise 
Kulíškovy a živé a + z rodiny 

16. neděle v mezidobí 
17. července 

 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 

za + Josefa, + Jaroslavu a Annu Brhlovy a BP pro 
živou rodinu 
za + rodiče Matušincovy, + syna, + z rodiny a BP 
pro živou rodinu 
za + Annu a Antonína Čížovy, všechny + z rodiny, 
BP a ochranu PM pro živou rodinu 

úterý 19. července Lidečko 18:00 za + rodiče Jana a Amálii Chupíkovy, + děti, DvO a 
BP pro živou rodinu 

středa 20. července 
 

Hor. Lideč 18:00 na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za dožité 
roky a BP pro celou rodinu Matušincovu 

čtvrtek 21. července Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření  
za + P. Juráně, + rodiče, + sourozence, DvO a BP 
pro živou rodinu Juráňovu  

pátek 22. července 
svátek sv. Marie 

Magdalény 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

15:30 
16:30 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za živé a + farníky 
za + manžela Františka Nováka, + syna, + vnuka, + 
rodiče z obou stran a BP pro živou rodinu 

sobota 23. července 
svátek sv. Brigity, 

řeholnice 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

10:30 

za + Františka Vaculku, + zetě, poděkování za 
přijatá dobrodiní a BP pro živou rodinu 
svatební mše svatá Ryza - Cihlářová 

17. neděle v mezidobí 
24. července 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

za + Antonína Šviráka, + manželku a BO pro ž. rod. 
za + manžela, + rodiče, sourozence, DvO a Boží 
požehnání a ochranu pro živou rodinu Slánskou 
za živé a + farníky 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Gn 18,1-10a * Pane, nepřecházej kolem svého služebníka. 
Mezizpěv: Žl 15,2-3a.3b-4.5bc * Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku? 
2. čtení: Kol 1,24-28 * Tajemné rozhodnutí skryté od věků, bylo teď odhaleno věřícím. 
Evangelium: Lk 10,38-42 * Marta přijala Ježíše do domu. Marie si vybrala nejlepší úděl. 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Gn 18,20-32 * Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit. 
Mezizpěv: Žl 138,1-2a.2bc+3.6-7ab.7c-8 * Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 
2. čtení: Kol 2,12-14 * Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám všecky hříchy. 
Evangelium: Lk 11,1-13 * Proste, a dostanete. 


